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Kidurrant a félmilliárdos lufi
       Egyévnyi nyomozómunka, 
számtalan tanú és szakértő 
meghallgatása, széleskörű bi-
zonyítási eljárás után a rendőr-
ség megszüntette a nyomozást 
a különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette miatt, ami Takács Károly 
Oroszlány Város Polgármes-
terének feljelentése nyomán in-
dult, és a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztálya folytatott le. A 
megszüntető határozat indoko-
lása szerint nem történt bűncse-
lekmény – tette közzé az MTI 
július 11-én.
       Mint arról annak idején a 
Távirati Iroda beszámolt, a nyo-
mozást Takács Károly orosz-
lányi polgármester (Fidesz) 
feljelentése alapján rendelte el 
a megyei főügyészség. Vasvári 
Erika, a város sajtóreferense az 
MTI megkeresésére akkor azt 
mondta, hogy félmilliárd forintos 
veszteséget tárt fel egy függet-
len vizsgálat. A könyvvizsgáló 
társaság százötven oldalas je-
lentésben összegezte a polgár-
mesteri hivatal és az Oroszlányi 
Szolgáltató (OSZ) Zrt. elmúlt 
tizenkét évének vagyongazdál-
kodását. A jelentés szerint be-
csülhetően legalább félmilliárd 
forintos veszteség érte a várost 
elhibázott, nem kellő körültekin-
téssel, vagy szándékosan kárt 

okozva végrehajtott gazdasági 
ügyletek miatt. A kár többek kö-
zött egy uszoda felújítása, egy 
lakópark építése és a kommuni-
kációs kábelrendszer értékesí-
tése során keletkezett.
       A polgármester így nyilatko-
zott 2011 júliusában: Választó-
imnak tett első számú ígéretem 
volt a vagyongazdálkodás átvi-
lágítása, az oroszlányiak által – 
mint kiderült, okkal – vélelmezett 
visszaélések feltárása. A közvé-
lemény igazát egy független va-
gyonértékelő cég, az American 
Appraisal százötven oldalas 
vizsgálati jelentése támasztja 
alá. A megyei főügyészség vizs-
gálatunk nyomán megindította 
a nyomozást különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettében. Ilyen át-
fogó, tizenkét évre visszame-
nő, független átvilágító céggel 
elvégeztetett, saját magunkra 
nézve is kötelező vizsgálatot tu-
domásunk szerint még egyetlen 
önkormányzat sem végeztetett 
el. Mi vagyunk az elsők. A leg-
fontosabb, hogy már megtet-
tük az intézkedéseket azért, 
hogy a jövőben gazdasági visz-
szaélések ne fordulhassanak 
elő. Módosítottuk az OSZ Zrt. 
alapszabályát, összeférhetet-
lenségi cenzust alakítottunk ki, 
az önkormányzati vagyoni dön-
téseknél nevesítjük a felelőst 

– ezentúl nem lehet a képvise-
lő-testület, a kollektív felelősség 
mögé bújni. Az intézkedésekkel 
igyekszem megszolgálni a be-
lém vetett bizalmat, és új, tiszta, 
jól működő alapra helyezni a vá-
ros gazdálkodását.
       Az ügyben – amit a helyi 
újság három egymást követő 
számában is ragozott – meg-
szólalt Czunyiné Bertalan Judit 
kormánymegbízott is: Az átvilá-
gítás célja az volt, hogy kiszűr-
jük és megszüntessük azokat a 
módszereket, eljárásokat, ame-
lyekkel meg lehet csapolni egy 
önkormányzat vagyonát.
A vádakat 2011. július 21-én tar-
tott sajtótájékoztatóján cáfolta 
az előző, szocialista városveze-
tés és az OSZ Zrt. akkori vezér-
igazgatója: 
       - Ha ezt a jelentést egy Fidesz 
irányította településről írták vol-
na, akkor most sikersztoriként 
lobogtatnák a megállapításokat 
– összegezte véleményét Szé-
kely Antal (MSZP), Oroszlány 
volt alpolgármestere, az MSZP 
helyi elnöke, aki hozzátette: 
nem másról szól ez a történet, 
mint a baloldal ellehetetlenítésé-
ről, sőt, erkölcsi megsemmisíté-
séről, mint teszik ezt a fideszes 
várospolitikusok Miskolcon, vagy 
Komáromban is. 
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       Lazók Zoltán a település 
Szolgáltató Zrt-jének leváltott 
vezetője tételesen cáfolta a 
könyvvizsgálói jelentés főbb 
megállapításait. Mint elmondta: 
sajnos, szinte minden pontnál 
az látszik, hogy a megbízók, 
vagy nem adtak át minden in-
formációt a vizsgálóknak, vagy 
azok azt nem értették meg, vagy 
nem kérdeztek meg hozzáértőt. 
Egyik példaként a jelentés leg-
nagyobb tételét, a közösségi ká-
belrendszer nem piaci áron tör-
ténő értékesítését említette, ami 
akár 180 millió Ft-os hátrányt is 
okozhatott Oroszlánynak, de ez 
a rendszer, soha nem is volt a 
város tulajdonában, hanem a 
lakásszövetkezet és a társashá-
zi lakóközösségek birtokolták, 
valamint nagyon komoly hálózat 
bővítést végzett maga a televí-
ziós szolgáltató – mondta a volt 
vezérigazgató.
       Rajnai Gábor (MSZP), aki 
2002-2010. között volt a bá- 
nyászváros polgármestere 
az uszodafelújítás menetét 
ismertette, aminek része volt 
egy lízing konstrukció is. A je-
lentés azt állapította meg ez 
ügyben, hogy 123 milliós kár 
érte az önkormányzatot. Ezzel 
szemben Rajnai Gábor szerint 
ez az összeg az ügylet ÁFA-ja, 
és a város nem veszített ezen 
az ügyön, hanem a lízingből 
való kiszállás 320 millió forintos 
előnyt jelentett.
       A sajtótájékoztatón szóba 
került az a megállapítás is, hogy 
a vizsgált időszakban a város 
eszközállománya jelentősen 
nőtt: 2,1 milliárd Ft-ról 10,4 milli-
árd Ft-ra. A számadatokból egy-
értelműen megállapítható, hogy 
az Önkormányzat vagyongya-
rapodása nagyon jelentős volt, 
éves átlagban megközelítette a 
0,5 milliárd forintot.
       Ha lúd, akkor legyen kö-
vér, gondolhatta a fideszes vá- 
rosvezetés, hiszen a szocia-
listák cáfolatát követően Papp 

Péter alpolgármester feljelen-
téskiegészítést tett azzal az 
indokkal, hogy feltételezhető-
en további hatvanmillió forint 
nagyságrendű vagyoni hátrány 
érte a város önkormányzatát a 
vizsgált időszakban. Ugyanak-
kor hangsúlyozta: Nem boszor-
kányüldözés folyt, iránymutatást 
szerettünk volna kapni, hogy 
milyen gyakorlatot ne folytas-
sunk tovább. Az egyes ügyek-
ben mi már régen, mint ellenzék 
folyamatosan interpelláltuk a 
szocialista vezetők döntéseit. 
Bíráltuk az értékesítéseket, el-
lenvéleményeket fogalmaztunk 
meg több beruházással és in-
tézkedéssel kapcsolatban, több 
esetben kértük a folyamat leál-
lítását is. A szocialista többsé-
gű városvezetést azonban egy 
esetben sem tudtuk eltéríteni a 
kifogásolt ügyletektől.
       Természetesen az ügyet 
értékelte Szabó Mihály önkor-
mányzati képviselő is, a képvi-
selő-testület jobbikos tagja: Mi 
már a választások előtt elmond-
tuk, hogy a városhoz tartozó 
cégeknél, konkrétan az OSZ 
Zrt-nél súlyos gazdálkodási 
problémák lehetnek. Az átvilá-
gítási vizsgálat még nem zárult 
le, de gyanúnk beigazolódni 
látszik, és az is, hogy mindkét 
oldal érintett lehet. (…..) Remél-
jük, hogy ha néhány ember bű-
nössége bebizonyosodik, akkor 
felelősségre vonásuk sem ma-
rad el. Egyrészt büntetőjogilag, 
másrészt a városi közügyekben 
se vállalhassanak tovább szere-
pet azok, akik besározódtak.
       
A most lezárult rendőri nyomo-
zás megállapította, a vizsgált 
gazdasági ügyletek kapcsán 
vagyonkezelői kötelességsze-
gés nem történt, a gazdálkodás 
körében elfogadható kockázat-
vállalási magatartást a vagyon-
kezelő nem lépte túl, annak 
szándéka a kedvezőbb vagyoni 
helyzet megteremtésére irá-

nyult. A határozat utalt továbbá 
arra is, hogy a jelentés feltárta 
azt, miszerint az önkormány-
zati vagyon az általuk vizsgált 
12 évben megötszöröződött, 
éves átlagban közel fél milliárd 
forintos vagyongyarapodás álla-
pítható meg. A beszerzett ada-
tok alapján tehát a feljelentett 
cselekmények nem valósítanak 
meg bűncselekményt. A határo-
zat nem jogerős, azzal szemben 
panasznak van helye. 

       A zember úgy gondolná, 
ezzel befejezett az ügy, min-
denki megnyugszik, a feljelentő 
elnézést kér, s megy az élet to-
vább, de nem! Takács Károly ér-
dekesen nyilatkozott a lezárást 
illetően az MTI-nek: „Sajnálattal 
vettük a (nem hivatalos) hírt, 
hogy az egy évig tartó vizsgálat 
után, minden általunk gyanított, 
veszteséggel járó ügylet közül 
egyet sem talált rendellenesnek 
a nyomozó hatóság. Számunk-
ra ezen ügyletek szakmai és 
jogi kivizsgálása, kivizsgáltatá-
sa a választóinknak tett 2010. 
évi ígéret volt, s annak alapos 
kivizsgálásával meg is felel-
tünk. Azzal azonban nekünk is 
szembesülnünk kell, hogy jelen-
tős számú, városnak kiugróan 
magas veszteséget okozó gaz-
dasági ügyletet már nem lehet 
számon kérni elévülés hiányá-
ban többek között. Nem politikai 
boszorkányüldözést tartottunk, 
hanem tisztázni akartuk a fe-
lelősség kérdését. A hivatalos 
értesítés után a Fidesz-KDNP 
vezetése megfontolja a további 
jogi lépéseket. Morálisan érez-
nénk elsősorban azt elfogad-
hatatlannak, ha minden esetre 
"spongyát dobnának" jogi segít-
séggel."

      Na, na, lassan csak össze-
jön a megvádoltaknak a folyta-
táshoz szükséges rágalmazás 
is??????

A kályhától a feláldozásig
     Rendkívüli ülésen foglalko-
zott a dorogi képviselő-testület 
egészségügyi intézményeinek 
államosításával kapcsolatban 
június 6-án. Mint azt megálla-
pították, a helyi Szent Borbála 
Szakkórház és Szakorvosi Ren-
delőintézetben megkezdődött 
az adatbekérés, ami nyitánya 
a városi vagyon átadásának, 
azaz az egészségügy államo-
sításának. A dr. Tittmann János 
(MSZP) polgármester vezette 
testület jegyzőkönyvben kéri dr. 
Szócska Miklós eü. államtitkárt, 
hogy intézményeik továbbra is 
a város kezelésében marad-
hassanak. Mint fogalmaznak: 
se szakmai, se vagyoni, se 
pénzügyi indoka nincs, hogy az 
önkormányzatot megfosszák a 
sikeres és eredményes működ-
tetés jogától.
     Mint az emlékezetes, április 
19-én a dorogi kórház államo-
sítása ellen tiltakozva csaknem 
200 helyi lakos sétálta körbe 
az intézményt városi zászlók-
kal felvonulva. A polgármester 
akkor erőfölénnyel való visz-
szaélésnek nevezte a tervezett 
állami eljárást, és azt mondta: 
"utoljára a bolsevikok jártak el 
így a magántulajdonnal". "Nem 
akarunk egészségügyi kolhozzá 
válni és passzívan elszenved-
ni az állami erőszakot" - tette 
hozzá a polgármester, aki sze-
rint rendkívül méltánytalan az 
eljárás, mert Dorog mindvégig 
a hatalmon lévő kormányokkal 
egyeztetve és a város határain 
túltekintve, térségi szempontok 

alapján fejlesztette az egész-
ségügyi ellátást, csaknem egy-
milliárd forintos városi forrásból.
Szóval kiálltak, kiállnak a do-
rogiak vagyonuk védelmében, 
ahogyan a komlói bányászok 
is utcára vonultak a minap rok-
kantnyugdíjuk elvesztését féltve 
– Oroszlányban pedig csönd és 
bambulás mindazok okán, amik-
ről oldalainkon rendre tájéko-
zódhat az olvasó, de maradjunk 
most csak saját egészségügyi 
intézményeinknél.
     Talán érdemes a kályhá-
tól indulni, amikor is a bölcs 
szavazók új polgármestert és 
képviselő-testületet választot-
tak 2010. október 3-án. Bő fél 
évvel később ment nyugdíjba 
dr. Mátics István, a település 
köztiszteletnek örvendő főorvo-
sa, a Szakorvosi és Ápolási Kft. 
vezetője, aki közel 150 milliós 
készpénzállományt, s 1,5 milli-
árdos vagyont hagyott utódjára 
– s Oroszlányra. Már az is kuri-
ózum számba ment, hogy az új 
igazgatót pályáztatás nélkül ne-
vezték ki, de mindez semmi ah-
hoz képest, hogy a városveze-
tés nem tartotta be a leköszönő 
főorvosnak tett ígéreteit, ezek 
elszálltak, mint a füst. Az ilyen-
féle eljárás a késő Kádár idő-
szakban sem volt elfogadható 
– reagált akkor a történtekre dr. 
Mátics István (ez a helyi televízi-
óban is látható volt). Pedig nem 
ez volt az egyetlen méltatlan el-
járás az oroszlányi vezetőváltá-
sok során – de ezekre majd egy 
másik cikkben visszatérünk.

A továbbiakban a nagy név-
adó hullámban Szent-Györgyi 
Albert Szakorvosi- és Ápolási 
Kft. lett a mi rendelőintézetünk-
ből – egy szakember 200-300 
ezer forintra saccolta csak a 
pecsétnyomók kicserélését – in-
tézményenként! Az i-re a pontot 
az idén április 23-án megtartott 
országgyűlési szavazás tette 
fel az önkormányzati kórházak 
és rendelőintézetek államosítá-
sáról. Ennek értelmében az új 
tulajdonos a Magyar Állam.
     Azonban itt is árnyalni kell 
a képet, hiszen a készülő ön-
kormányzati törvény szerint a 
bölcsődei és az  óvodai ellátás, 
valamint az egészségügyi alap-
ellátás az önkormányzatoknál 
marad, míg a járóbeteg ellátás 
és a katasztrófavédelem álla-
mi kézbe kerül. A mostani jog-
szabály szerint egészségügyi 
alapellátás a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, a fogorvosi, az 
ügyeleti, a védőnői és az iskola-
egészségügyi ellátásról rendel-
kezik. No, de akkor a fogászati 
alapellátás hol lesz, és az orvosi 
ügyelet? Az ügyeleti ellátásokra 
a Kft-nek a kistérségi társulással 
van ellátási szerződése, abban 
a város egyedül nem is dönthe-
tett volna, vagy a védőnői szol-
gálat további működtetése mi-
lyen alapon történhet tovább a 
szakorvosi rendelő épületében? 
A fogászok alapvető felszerelé-
se (fogászati székek, röntgen 
stb.) a Kft. tulajdonában van. Ki 
fog fizetni kinek?
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     Újabb talány, hogy az orvosi 
ügyeletek nővér személyzeté-
nek tagjai a Kft. alkalmazottai, 
velük mi lesz, vagy mi lesz a 
Kft. korábbi, nem üzleti és üzleti 
szerződéseivel, mint például az 
eszközsterilezési szerződések-
kel, melyek nélkül a háziorvosi 
működési engedélyek veszély-
be kerülnek? És ezt a sort még 
lehetne folytatni, csak a meg-
nyugtató válaszok hiányoznak. 
Azt viszont talán a kedves ol-
vasó is közröhejnek vélné, ha 
a mi pénzünkből fizetnének az 
eddig saját tulajdonú épületünk, 
felszerelésünk helyiség és esz-
közhasználatáért! 
     Mátics doktornak egyébként 
voltak ötletei az állami einstand 
kivédésére, amiket első ízben 

Czunyiné dr. Bertalan Juditnak 
mondott el tavaly januárban, 
aztán mindenkinek, akiről azt 
gondolta, hogy kompetens sze-
mélyiség.
     De menjünk tovább: meg-
tett-e mindent a városvezetés 
az intézményrendszer saját 
kézben tartása mellett? Nyu-
godtan kijelenthetjük: nem! És 
nem is fog, mert a Fideszben 
a hatalmi szó igen nyomós in-
dok, ehhez az indokhoz pedig 
jelenlegi választott vezetőink 
és képviselőink többsége szó 
nélkül idomul. Pedig legalább 
megpróbálhatták volna. Példá-
ul az Ápolási Intézet átadását 
a szociális szolgálatnak, vagyis 
összevonását – igaz, ezt április 
30-ig kellett volna megtenni, te-

hát ez a hajó is elment.
     Takács Károly polgármes-
ter pedig – ahogy az szokásos 
– magyarázkodik. Hogy kevés 
volt az idő az államosítás dol-
gában való intézkedésre. Mint 
azt a szakemberek egyöntetűen 
állítják - a dorogi példa is alá-
támasztja - lett volna mit tenni, 
a helyi vezetőknek. Pedig több 
mint egy évnyi idő állt rendelke-
zésre az intézkedésre, de talán 
a polgármester bokros energe-
tikai célú utazgatásai miatt erre 
nem jutott ideje.
     Mi pedig itt állunk, bambu-
lunk, s elkönyveljük: másfél mil-
liárddal kevesebb lett a vagyona 
Oroszlánynak, mármint mind-
annyiunknak!

RÁADÁS
- A Tatabányai Törvényszék bűncselekmény 
hiányában felmentette a különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vádja alól 
Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő (MNV) Zrt. volt vezetőjét és Mezei Lász-
lót, a Nemzeti Ménesbirtok volt ügyvezetőjét. 
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség 
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos és 
Medgyasszay László volt KDNP-s képviselő 
feljelentése után indított pert ellenük, több év-
vel ezelőtt. A vádirat szerint Mezei tettesként, 
Tátrai mint felbujtó utasítására fiktív megál-
lapodás és számla alapján utalt át 365 millió 
forintot a felszámolás alatt álló Bábolna Zrt. 
részére.

- Pert nyert Budai Gyula ellen Bábolna szoci-
alista polgármestere. A jogerős döntés szerint 

az elszámoltatási kormánybiztos valótlanul 
állította, a „Fidesz pedig valótlanul híresztel-
te”, hogy Horváth Klára "bármilyen földügyet 
megúszott volna", hogy közokirat-hamisítást 
követett volna el, illetve azt, hogy a neve kor-
rupciós sorozathoz fűződne. Budai Gyula há-
rom évvel ezelőtt, még a Magosz, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetségének szövetségi igazgatójaként tett 
büntetőfeljelentést a bábolnai polgármester 
ellen. Állítása szerint Horváth Klára úgy adott 
bérbe - szabálytalan pályázati kiírással - egy 
85 hektáros állami földterületet, hogy a leg-
alacsonyabb ajánlatot tevő cég nyerte meg a 
pályázatot, ráadásul a vagyonkezelő hozzá-
járulását sem kérte ki a településvezető. 
A 2009-ben tett feljelentés nyomán indított 
nyomozást az illetékes hatóságok időközben 
bűncselekmény hiányában megszüntették.


